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1. Introduction
Various definitions of language have been proposed; however,
from the point of view of this study, language is a set of words in
ordered relations and with specific rules among them. Ordinary words
of language have special capacities by which literary artists derive an
aesthetic order from words or reveal different meanings and functions
of words. Using this capacity of words, these artists create a new
system in language which is called "literature". In short, literature is a
linguistic and verbal art. This verbal art is divided into different forms
through the use of different terms and words. One of these types of
verbal art is Carikalamature, which has been defined as a word play.
Carikalamature is one of the new genres in the field of Persian prose
that was introduced by Parviz Shapour to the literary community in
1960s. Carikalamature, is simple short, literary and comic prose which
induces a caricaturelike humorous image. In this article it has been
tried to reveal the origins of this type of prose in classical Persian
literature by considering Obeid Zakani's prose as the best known
classical example of this apparently newfound type.
2. Methodology
In this article, it is shown how the emerging type of caricaturist is
related to classical Persian literature using analytical methods.
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Therefore, according to the theory of intertextuality, this study deals
with the connection between Shapur's caricatures and the works of
Obaid Zakani. Therefore, after studying Shapur's Carikalamature and
extracting its features, Obaid's prose works have been studied, and the
existence of those features in his prose works has been shown.
3. Discussion
Some scholars consider the Carikalamature to be the product of
some Western translations of the 50s and they believed it has Western
roots. Although the caricaturist emerged in an environment full of
Western-influenced modernizations, it must be borne in mind that this
form of concise prose has a long history in our literary heritage.
Basically, new texts stand on the shoulders of previous texts. This is
called "intertextuality" in recent texts. It seems that for this type, two
main origins can be found in classical Persian literature: 1. proverbs
and adage: Since the ultimate goal of proverbs is advice, they are
naturally devoid of the elements of humor and comparison. But there
are also cases in which some sentences have a load of humor; like
some of Saadi's brief sentences in Golestan, especially in the eighth
chapter. 2. Indian style poems: One of the main features of Indian
style poetry is thematics. One of the sources of thematic creation
among the poets of the second period of the Safavid era was the use
of words or generally known as “word play” in various ways. That is
why Hosseini believes that if we want to get a genetic certificate for a
Carikalamature, we should refer to the Indian style. According to the
intertextual approach, the Carikalamature cannot be considered a
product of Western translations and origin; rather, this type of literary
prose has a long history in Persian literature, which has reappeared in
the form of Carikalamature in the contemporary period. Among
these, Obaid Zakani's humorous and concise prose has a special place
and in many cases is very similar to what is called a Carikalamature
today.
Nizamuddin Obaid Zakani was the first person in the field of prose
to write treatises in innovative ways in which he criticized the social
situation. Among Obaid's works, what we are looking at in this article
are his prose works. In these works, we come across sentences that
have the same style and form that we see in Parviz Shapour's
Carikalamature. Since Parviz Shapour studied Obaid's works and
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even illustrated and printed Obaid's mice and cats as cartoons, it can
be claimed that Shapur was influenced by Obaid's prose in creating
the Carikalamature. Based on this, we can find these similarities
between Obaid's sentences and Parviz Shapour's Carikalamatures: 1.
Satire: humor is the main infrastructure of the Carikalamature.
Obaid's works are among the most accurate examples of satire in
Persian literature, and his satire, like Shapur's satire, was pioneering
in his time. 2. Simplicity of expression: One of the characteristics of
Carikalamature is the simplicity of its prose. Perhaps the greatest
feature of Obaid's poetry and prose is his simplistic approach and the
closeness of his humorous language to the public, which later became
the model for other satirical poets and writers. 3. Pictorial
representation of sentences: In the Carikalamature, an attempt is
made to bring the various aspects of language closer to the visual
aspects. In Obaid's works, also the concepts are expressed in such a
way that after reading or hearing the sentence, the audience creates an
objective form of it in his mind. 4. Briefness: Conciseness is one of
the main features of Carikalamature as one of the types of humor and
satirists have always paid attention to this feature. The more
inconsistent matters or factors are included in a more compact
structure, the greater the amount of surprise and consequently
laughter. Most of Obaid's sentences and phrases - as befits the genre
of humor - are expressed in the most concise form. 5. Artistic
arrangement of words: The place of words in the structure of the
Carikalamature is very important. Carikalamature are widely used in
terms of words and their various capacities. Obaid is also well aware
of the power of words and the potential hidden in them and has used
this feature very well in his sentences. The following are examples of
Obaid and Shapur sentences to show the high degree of similarity
between the two of them.
Of course, these similarities do not mean that Obaid's works are in
complete agreement with the caricature genre. Obaid Carikalamaturelike are different from Shapur Carikalamatures. Apart from the
difference in language and style of writing, which stems from the six
centuries between the time and the evolution of language over the
centuries, the following should be noted: 1. A strong presence of
humor in Obaid's works; 2. The objectivity of Obaid's prose and the
subjectivity of Shapur's works; 3. Philosophical view in the works of
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Shapur and social view in the works of Obaid; 4. Existence of poetry
in Shapur's works.
4. Conclusion
Obaid Zakani's satirical prose in Delgosha's treatise, Sad Pand, and
especially in the “Treatise on Definitions”, in many cases has led to
sentences that are like Carikalamature and have the main
characteristics of that genre. In Obaid's work, we are confronted with
sentences in which, apart from its shade of humour, the author puts the
words together artistically in a simple and concise prose, which
ultimately evokes a funny image. Considering the history of Shapur's
acquaintance with Obaid's works, it can be said that he was influenced
by Obaid's prose in creating this literary genre. Finally, it should be
said that the hypothesis that the Carikalamature is a genre that has
been formed from the attention of Western literature in Persian
literature, cannot be a correct hypothesis and it is better to consider
this genre as a revival of the ancient species in a new form.
Keywords: Carikalamature, Persian prose, satire, Obeid Zakani,
Parviz Shapour.
References [in Persian]:
Allen, G. (2013). Intertextuality. Trnaslated by Payam Yazdanjoo.
Tehran: Markaz Press.
Anvari, H. (2002). Great culture of sokhan. Volume VI. Tehran:
Sokhan Press.
Bidel dehlavi, A. (2005). Divan Bidel dehlavi .Edited by Khalilolah
Khalili. Emend by Mokhtar Esmailnejad. Tehran: simaye danesh
Press.
Dad, S. (2011). Dictionary of Literary Terms. 5nd ed. Tehran:
Morvarid Prees.
Darvishalipur-astane, L & safaei, A. (2015). "Comparative analysis of
Parviz Shapour's Carikalamature with some Carikalamaturists".
Journal of Persian language and literature. No. 94. pp. 69-82.
Hoseiny, H. (1989). Bidel, Sepehri & Hindi style. 2nd ed. Tehran:
soroush Peres.
Halabi, A. (1998). Obaid Zakani. Tehran: Tarhe: no Prees.
Hosseinpur, A. (2006). “Carikalamature writing". Kashan University
Thesis Quarterly. No. 28. pp. 98-101.

Journal of Prose Studies in Persian Literature

5

Year 23, No. 47, Summer 2020

_______________________________________________________________

Haghshenas, A. (2004). "Three faces of an art: poetry, prose and
poetry". Journal of Literary Studies and Research. No. 1&2. pp.
47-69.
Kurdchegini, F. (2009). "Different way of laughing". Comic book.
Edited by Seyyed Abdoljavad Mosavi. Tehran: Soore mehr Press.
pp. 8-41.
Lodi, Sh. (1998) Tazkareye Merat-ol-khyal. Edited by Hamid Hoseini.
Tehran: Rozane press.
Morrill, J. (2013). Comic relief: a comprehensive philosophy of
humor. Trnaslated by Mahmoud Farjami & Denial Jafari. Tehran:
ney press.
Natel-kanlari, P. (1990). Collection of articles. Volume III. Tehran:
toos press.
Namvar-motlagh, B. (2011). An Introduction to Intertextuality.
Tehran: Sokhan press.
Nabavi, E. (1999). Exploring in Iranian humor. Volume I. Tehran:
Jameeye Iranian press.
Nazari, N. (2010). "The tree comes down from the cat". Journal of
Rhetorical Sciences Studies, Semnan University. No. 1. pp. 141160.
Pezeshkzad, I. (2002). Saadi's glorious humor. Tehran: Shahab Prees.
Rastegar fasaei, M. (2001). Types of Persian prose. Tehran: Samt
Prees.
Soltani, P & Fani, K. (2002). Persian thematic titles (2nd ed). Tehran:
National Library of Iran Prees.
Saadi, M. (2012). Golestan. Edited by Gholamhosein Yousefi. 10 nd
ed. Tehran: Kharazmi Prees.
Shapour, P. (2005). I measure my heart with your heart. Tehran:
Morvarid Prees.
Shafiei kadkani, M. (2011). From the Jaami to our time. Trnaslated by
Hojjatollah Asil. Tehran: ney press.
Shafiei kadkani, M. (2012). The Resurrection of the Words. Tehran:
Sokhan Press.
Shafiei kadkani, M. (2013). With lights and mirrors. 4nd ed. Tehran:
Sokhan Press.
Shamisa, S. (2004). Literary types. 10nd ed. Tehran: Ferdus Prees.
Safa, zabihollah (2011). History of Literature in Iran. Volume V.
15nd ed. Tehran: Ferdus Prees
Safavi, K. (2011). From linguistics to literature. Volume I. 3nd ed.
Tehran: Soore mehr Press.

Journal of Prose Studies in Persian Literature

6

Year 23, No. 47, Summer 2020

_______________________________________________________________

Sadat ashkevari, K. (1999). "An attempt to enter the world of humor,
in memory of Parviz Shapour". Journal of Azma. No. 5. pp. 55-58.
Shiri, Gh. (1998). "Secrets of humor". Journal of Assessment and
research. No. 13&14. pp. 200-216.
Talebian, Y & Taslim jahromi, F. (2010). "Study of the relationship
between proverbs and sentences with Carikalamatures". Journal of
Literary Criticism and Stylistics Research. No. 9. pp. 227-250.
Talebian, Y & Taslim-jahromi, F. (2012). Carikalamature in the field
of Persian literature. Tehran: Fasle panjom Press.
Tusi, Kh. (1988). Asas-ol-eghtrbas. Edited by Modarres razavi. 4nd
ed. Tehran: Tehran University Press.
Yousefi, Gh. (1975). Meet the writers. Volume I. Mashhad: Mashhad
University Press.
Zakani, O. (1999). Collected Works of Obaid Zakani. Edited by
Mohammad jafar Mahjoub. Bibliotheca Persica Press.
Zakani, O. (2003). Collected Works of Obaid Zakani. Edited by Parviz
Atabaki. 2nd ed. Bibliotheca Persica Press.

نشريّة نثر پژوهی ادب فارسی
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،32دورة جديد ،شمارة  ،74بهار و تابستان 9211
ردّ پای نثر عبید زاکانی در کاریکلماتورهای پرویز شاپور
( علمی –

پژوهشی) *

مهرداد زارعی  ،1دکتر عفّت نقابی

2

چکیده
كاريکلماتور ،جملهای منثور ،ساده ،كوتـاه ،نن آمیـ و ادبـی اسـ كـه هموـون كاريکـاتور،
تصويری نن آمی را القا میكند .برخی از پژوهشگران ،ايـن گونـه را دسـتاورد آشـنايی بـا ادبیـات
غرب و ترجمههای فرنگی میدانند؛ حال آنکه اين گونة نثر موج مضمونگرا در ادبیات كالسیک
فارسی سابقهای ديرينه دارد .اين مقاله با توجه به نظرية بینامتنی  ،ضمن نشـان دادن خاسـتگاههـای
اينگونه در ادبیات كهن فارسی ،نثر عبید زاكانی را بهعنوان شبیهترين متن كالسیک به ايـن گونـة
بهظاهر نوظهور بررسی میكند .نثر موج و نن آمیـ عبیـد در برخـی آثـارش در مـوارد متعـدّد بـه
جمالتی انجامیده اس كه ساختاری مشابه كاريکلماتورهای پروي شاپور كـه خـالک كاريکلمـاتور
اس  ،دارند .بـه همـین جهـ در ايـن مقالـه ،نمونـههـای نثـر عبیـد بـهلحـا وجـود ويژگـیهـای
كاريکلماتور ،هموون نن  ،سادگی بیان ،تصويری بودن جمالت ،ايجاز ،چینش هنرمندانة واژگان،
بررسی شدهاس  .همونین به تفاوتهايی كه میان كاريکلماتورگونههای عبید با كاريکلماتورهـای
شاپور وجود دارد ،نی اشاره شدهاس  .درنهاي  ،با توجه به آشنايی شـاپور بـا آثـار عبیـد ،فرضـیة
غربی بودن ريشة كاريکلماتور را چندان درس ندانسته و بهتر ديـدهايـ كـه ايـن گونـه را احیـای
گونهای ديرينه در قالبی نو بدانی .
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واژههایکلیدی :كاريکلماتور ،نثر فارسی ،نن  ،عبید زاكانی ،پروي شاپور.

 -1مقدّمه
در باب زبان ،تعاريف مختلفی ارائه شدهاس ؛ اما از منظری كه ما میخواهی به آن
نگاه كنی  ،زبان مجموعهای از واژهها و روابط منظ و قانونمند خاص بین آنها اس  .در
ادبیات كه با استفاده از زبان پديد میآيد ،نی همین رابطه وجود دارد؛ اما آنوه مرز میان
ادبیات با زبان اس

نحوة برخورد هنرمندان عرصة ادبیات (شاعر ،نويسنده و )...با واژهها و

بهكارگیری خاص واژگان اس  .واژهها دارای ابعاد مختلف آوايی ،معنايی ،متنی ،دستوری
و ...همونین ارزش عانفی ،معنوی و فی يکی هستند .آگاهی اين هنرمندان از اين ابعاد و
ارزشها موجب میشود تا آنان با بهكارگیری واژهها در جايگاهی خاص در محور
جمالت ،نظمی زيبايیشناختی به دس
كنند« .از باب تمثیل میتوان گف

دهند يا معنا و كاركرد متفاوتی را از واژهها آشکار

هر «واژه» سکهای اس

كه دو روی دارد .ما همیشه در

گفتگوی روزمره فقط با آن روی سکه سروكار داري كه معنايی و يا پیامی را به ما منتقل
میكند اما روی ديگر سکه كه وجه جمالشناسیک اوس  ،غالباً ،از ما نهفته اس »
(شفیعیكدكنی .)19 :9219،هنرمندان عرصة ادبی ،با استفاده از آن روی ديگر سکه دس
به آفرينش نظامی جديد میزنند كه همان «ادبیات» اس ؛ نظامی كه بر زبان استوار اس

و

از دل آن بیرون میآيد ،اما با آن تفاوت دارد و از آن مستقل اس ؛ به اين صورت كه
كلمات در اين نظام جديد «غالباً رسانندة معانی واژگانی و لذا زبانی خود نیستند؛ بلکه
رسانندة معناهايی هستند كه در نظام ادبیات و به مالحظات ادبی و غیرزبانی(نظیر مالحظات
تشابه و ه جواری و ج آن) به آنها داده شدهاس » (حکشناس.)61 :9282 ،
واژههای معمولی زبان ،دارای ظرفی های خاصیاند كه هنرمندان با بهكارگیری همین
ظرفی ها آثار ادبی را خلک میكنند .به دلیل همین ويژگی واژههاس

كه «صورتگرايان

روس در مباحث خويش نشان دادهاند كه ادبیات ،هنر تصويرها و ايماژها نیس ؛ بلکه هنر
واژههاس » (شفیعیكدكنی .)81 :9219،البته واضح اس

كه واژهها بهتنهايی نمیتوانند به

«انگی ش» ( )Motivationمنجر شوند و يا حس و عانفة الزم را منتقل كنند؛ بلکه نحوة
بهكارگیری واژگان در كنار ه و چینش آنها در محور ه نشینی و جانشینی اس

كه آن

ردّ پای نثر عبید زاکانی در کاریکلماتورهای پرویز شاپور

بهار و تابستان 99

77

نظام جديد را میآفريند .بهعبارتديگر ،واژهها يا كلمات بايد با قرارگرفتن در كنار ه به
كالم تبديل شوند؛ كالمی كه با بهرهگیری خالقانه از زبان معیار ،به هنر تبديل میشود.
بهاينترتیب ،بهنور خالصه میتوان گف

كه :ادبیات ،هنری اس

زبانی و كالمی .بهواسطة

فرمهای مختلف استفاده از كلمه و كالم ،اين هنر كالمی به انواعی تقسی میشود .يکی از
اين انواع هنر كالمی ،كاريکلماتور اس

كه از آن به بازی با واژهها تعبیر كردهاند.

1ـ 1ـ بیان مسئله
كاريکلماتور يکی از گونه های جديد در حوزة نثر فارسی اس

كه در دهة چهل قرن

حاضر ،پروي شاپور به جامعة ادبی معرفی و به تعبیری پیشنهاد كرد .شاپور كاريکلماتور را
در برههای معرفی كرد كه جامعة ادبی در تکاپوی نوگرايیهای غالباً متأثر از غرب بود؛ اما
بايد حتماً به اين مسئله توجه داش

كه اين گونة نثر موج  ،دارای پیشینهای در آثار

كالسیک ادبیات فارسی اس  .در میان اين آثار ،نثر نن آمی و موج عبید زاكانی از دارای
جايگاه ويژهای اس

بسیاری به كاريکلماتورهای پروي شاپور

و در موارد متعدّد شباه

دارد .بر اين اساس ،در اين مقاله در پی آن هستی تا با شیوهای تحلیلی دريابی گونة
نوظهور كاريکلماتور چگونه با ادبیات كالسیک ما پیوند میخورد و دراينبین ،چه
شباه هايی میان نثر عبید با كاريکلماتورهای پروي شاپور وجود دارد؟ آيا پروي شاپور در
خلک كاريکلماتور از نثر عبید تأثیر پذيرفته اس ؟
1ـ 2ـ پیشینة تحقیق
در میان مقاالتی كه در مورد كاريکلماتور نگاشته شدهاند ،مقاالت زير اشارهای به
پیشینة كاريکلماتورهای پروي شاپور داشتهاند:
نجمه نظری در مقالة «پايین آمدن درخ

از گربه» مینويسد« :كاريکلماتورهای شاپور

نهتنها در ادبیات گذشتة ايران بلکه در ادبیات جهان نی معادل ندارد» (نظری.)972 :9281 ،
در مقالة «بررسی رابطه امثالوحک با كاريکلماتورها» نويسندگان ضمن اشاره به پیشینة
امثالوحک در پیدايش كاريکلماتور ،به بررسی رابطة امثالوحک با كاريکلماتورها
پرداخته و در آن برخی از وجوه شباه
و جهرمی)9281 ،

و افتراق اين دو با يکديگر بیان میشود( .نالبیان
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نويسندگان «تحلیل مقايسهای كاريکلماتورهای پروي شاپور با تنی چند از كاريکلماتور
نويسان» كه به مقايسة كاريکلماتورهای شاپور با پنج كاريکلماتورنويس پس از وی و
تأثیرپذيریهای آنان از شاپور پرداختهاند ،قائل به شباه
در ادبیات كالسیک از جه

كاريکلماتور با برخی از گونهها

ايجازند ،به عقیدة ايشان «در بین گونههای ادبی ادبیات

كالسیک ،ضربالمثلها ،اندرزها ،جمالت قصار ،شعارها ،تکبی های سبک هندی،
رباعیات و دوبیتیها به كاريکلماتور شبیهاند ،اما عین آن نیستند» (درويشعلیپور و صفايی،
.)49 :9217
امّا كاملترين اثر پژوهشیای كه تاكنون دربارة كاريکلماتور به نگارش درآمده ،كتاب
كاريکلماتور در گسترة ادبیات فارسی اس

كه نگارندگان در اين كتاب مطالبی جامع در

باب كاريکلماتور و رابطة اين نوع با انواع ادبی ديگر و ويژگیهای آن نگاشتهاند.
تا جايی كه مشاهده و مطالعه گرديد در هیچكدام از اين منابع و مقاالت اشارهای به
موضوع پژوهش ما نشدهاس

و اين فرضیه برای نخستین بار در اين مقاله مطرح میشود.

1ـ 3ـ ضرورت و اهمیّت تحقیق
از آنجاكه ادبیات كالسیک فارسی دارای غنا و گستردگی خاصی اس  ،يافتن ارتباط
میان گونههای نوظهور با ادبیات كالسیک بهعنوان ريشههای اين گونهها ضروری بهنظر
میرسد .ضمن اينکه از اين نريک ،برخی ظرفی های نهفته در متون كالسیک فارسی
نمايان خواهد شد.
همونین با توجه به اينکه رويکردها و نظريههای نوين ،افکهای جديدی را به گسترة
تحقیقات ادبی گشوده اند ،شايسته اس

كه متون با استفاده از اين رويکردهای جديد ،مورد

بررسی قرار گیرد .ازجملة اين رويکردهای نوين «بینامتنی » اس

كه مقالة حاضر میكوشد

تا با نگاهی به اين رويکرد به سراغ گونة كاريکلماتور برود.
2ـ بحث و بررسی
2ـ 1ـ کاریکلماتور چیست؟

كاريکلماتور را پیش از هر چی بايد يکی از گونههای نثر به شمار آورد .در انواع نثر
فارسی ،كاريکلماتور اينگونه معرفی شدهاس « :در  39خرداد  9271برای اولین بار كلمة

بهار و تابستان 99

77

ردّ پای نثر عبید زاکانی در کاریکلماتورهای پرویز شاپور

«كاريکلماتور» در مجلة خوشه بهكار رف
تركیبی از «كاری+كلمات+ور» ساخ

و احمد شاملو اين نام را بر سیاق كاريکاتور از
و آن را به نوشتههای پروي شاپور ()9248-9273
در عال نقاشی میكند،

انالق كرد .بدين قصد كه همان كاری كه يک كاريکاتوريس
شاپور در حوزة زبان انجام میدهد» (رستگار فسايی.)273 :9287 ،

دربارة كاريکلماتور و تعريف آن ،اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقضی شدهاس

كه

در بیشتر اين تعاريف تنها به گوشهای از خصوصیات اين قالب ادبی اشاره كردهاند و برخی
از تعاريف نی برداش های شخصی و سلیقهای اشخاص از مقولة كاريکلماتور اس  .بهنظر
میرسد ،كاملترين تعريف ارائهشده از كاريکلماتور كه تا حد زيادی وافی به مقصود
اس  ،تعريف علی حسینپور اس

كه كاريکلماتور را «جملههای منثور ،ساده ،صمیمی،

كوتاه ،نن آمی (يا مطايبهآمی ) ،ادبی ،غیرجدی و كاريکاتوری» تعريف میكند
(حسینپور)18 :9286 ،؛ چراكه اكثر ويژگیهای كاريکلماتور را برشمرده و مانع از ورود
اينگونه ،در تعريف ساير گونههای مشابه شدهاس

و بهاينوسیله امکان تماي ش از ساير

انواع را فراه مینمايد.
تاريخ نوشتن و نشر كاريکلماتور توسط شاپور پیشتر از سال  9271ـ كه برای اولین بار
اصطالح كاريکلماتور در خرداد اين سال به اينگونه انالق میشود ـ و سال  9224اس
(شاپور .)97 :9287 ،اما اين عنوان هنوز روی اين نوشتهها گذاشته نشده بود و شاپور غالباً
آنها را با نام مستعار در مجالت «سیاه و سپید» و «توفیک» چاپ میكرد .پس از چاپ اين
آثار در مجلة «خوشه» به سردبیری احمد شاملو ،شاملو عنوان كاريکلماتور را بر آنها
انالق كرد .با وجود مخالف

برخی اديبان با اين گونة نوظهور ،شاپور با حماي

شاملو

همونان كاريکلماتورهايش را در خوشه به چاپ میرساند و اين نوع ادبی بهتدريج جای
خود را باز كرد و امروزه در زمرة انواع نثر و همونین گونهای از نن پذيرفته شدهاس .
عنوان كاريکلماتور در سرعنوانهای موضوعی فارسی كه از اب ارهای اصلی فهرس نويسی
تحلیلی و تعیین موضوع منابع به شمار میرود ،ثب
.)9911 :9289

شدهاس

(نک :سلطانی و ديگران،
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2ـ 2ـ ریشة کاریکلماتور
برخی از پژوهشگران ،كاريکلماتور را محصول برخی ترجمههای غربی دهة پنجاه و دارای
ريشههای فرنگی میدانند (شفیعیكدكنی 982 :9213 ،و سادات اشکوری.)64 :9248 ،
كاريکلماتور در محیطی بهوجود آمد كه جامعة ادبی در تکاپوی نوگرايیهايی بود كه غالباً
متأثر از غرب بودند .حال و هوای جامعة ادبی ايران در ايامی كه كاريکلماتور به عرصة
ادبی وارد میشد ،به نوگرايی و اقدامات نوجويانه گرايش داش  .بسیاری از نوآوریهای
ادبی در آن سالیان و در رأس آنها حرك های نوگرايانة شاعران ايرانی پس از نیما ،ه
برخاسته از ضرورتهای اجتماعی زمان بود و ه متأثر از حرك های نوجويانه در خارج
از ايران؛ با اينکه كاريکلماتور در چنین محیطی پا گرف  ،اما بايد حتماً به اين مسئله توجه
داش

كه اين گونة نثر موج  ،دارای پیشینة نوالنیای در گذشتة ادبی ما اس  .اصوالً،

متون متأخر بر شانة متون پیشین میايستند و با تغذيه از آنها پديد میآيند ،چی ی كه در
مطالعات جديد به آن «بینامتنی » 9میگويند .ازاينرو با اين عقیده و فرضیّه كه
كاريکلماتور گونهای اس

كه از ترجمههای غربی نشأت میگیرد و دارای ريشهای فرنگی

اس  ،بايد با ترديد برخورد كرد .بهنظر میرسد برای اين نوع بتوان دو خاستگاه عمده در
ادبیات كالسیک فارسی ياف :
2ـ 2ـ 1ـ کلمات قصار و امثال سائر :كلمات قصار و پندآموز در دنیا سابقهای ديرينه
دارد« .از نوشتههايی كه از مصر و بینالنهرين بهدس آمده (چون ضربالمثلهای اكدی و
اصل سومری آنها) گرفته تا كتاب امثال سلیمان عهد عتیک؛ و از كلمات قصار و علمی
بقراط گرفته تا پندنامههای ماركوس اورلیوس و يا حکم نويسان ب رگ فرانسه چون
پاسکال و الرشفوكلند و از سنگنوشتههای شاهان ايرانی» (نالبیان و تسلی جهرمی:9219 ،
 .)71در كنار كلمات قصار و گفتههای ب رگان ،در ادبیات ملّ ها ،مثلهايی شکل
میگیرند كه دارای همین ساختار موج حکم آمی ند .اين امثالِ سائر ،چکیدة تجارب
يک قوم در نول تاريخاند و به همین جه

بهصورت میراثی گرانبها از يک نسل به نسل

ديگر منتقل میشوند و در هر زبانی قابل مشاهدهاند .در ايران نی از قديمیترين اعصار،
ضربالمثلهايی در میان مردم رايج بوده كه بخشی از آنها را در امثالوحک دهخدا و
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داستاننامة بهمنیاری احمد بهمنیار و كتاب كوچه شاملو میتوان ياف  .همونین در
كتابهايی نظیر سیاس نامه ،قابوسنامه ،كیمیای سعادت ،گلستان سعدی به نمونههايی از
كلمات قصار و حکم

برمیخوري  .البته ازآنجاكه هدف غايی كلمات قصار ،پند و اندرز

اس  ،نبعاً از عنصر نن و مطايبه خالیاند؛ اما مواردی نی میتوان ياف

كه در آن برخی

جمالت دارای بار نن ند؛ مانند برخی از جمالت موج سعدی در گلستان بهخصوص در
باب هشت آن .همونین در اين بخش بايد به رسالة صد پند عبید نی اشارهای داشته باشی
كه در قالب كلمات قصار و پند تألیف شده ،با اين تفاوت كه اثر موردنظر ،يک نقیضه
( )parodyبر كتابهايی ازايندس

اس  .شمیسا در تعريفی كه از كاريکلماتور ارائه

میدهد بر اين خويشاوندی كاريکلماتور با كلمات قصار اشارهای میكند« :كاريکلماتور،
سخنان كوتاه حکیمانه و نن داری اس

كه گاهی به كلمات قصار ن ديک میشود؛ زيرا

در آن نکتهای اس » (شمیسا.)363 :9282 ،
2ـ 2ـ 2ـ سبک هندی« :آنوه اصل و اساس كاريکلماتور را تشکیل میدهد ،يکی از
اضالع پیشپاافتادة منشور چند پهلوی سبک هندی اس » (حسینی .)78 :9218 ،منظور
حسینی از اين ضلع منشور چند پهلوی سبک هندی ،سود جستن از اضالع معنوی يک واژه
يا اصطالح و به تعبیر سادهتر و همهفه تر ،بازی با كلمات جه
اين بازی اس

استخراج يک مضمون از

(حسینی .)71 :9218 ،يکی از ويژگیهای اصلی شعر سبک هندی

مضمونسازی و نازکخیالی اس  .شاعران اين سبک كه از ابتذال و تکرارهايی كه از
مدتها پیش گريبانگیر شعر شده بود آگاه و دلزده شده بودند ،راه نجات شعر ازين
ورنه را آفرينش مضمونهای جديد و نازکخیالی دانستند .به همین جه

كوشیدند تا در

همة ساحات اين مضمونسازی را بهكار بگیرند« .يکی از سرچشمههای مضمونآفرينی در
ن د شاعران دورة دوم عهد صفوی استفاده از كلمات يا به قول مشهور «بازی با كلمه» به
صورتهای گوناگون بود» (صفا .)649/6 :9217 ،به همین خانر اس
اس

كه حسینی معتقد

اگر بخواهی برای كاريکلماتور شناسنامة ژنتیک بگیري بايد به سبک هندی مراجعه

كنی  .البته واضح اس

كه شاعران سبک هندی در اين بازی با كلمه ،آگاهانه نن را لحا
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نمیكردهاند؛ با وجود اين ،در اين سبک بی هايی نی میيابی كه اين مضمونسازی با
كلمه ،تصوير نن آمی ی را ايجاد كرده اس :
از خوان اين ب رگان دستی بشوی و بگذر

كانجـا ز خوردنیها غیر از قس

نباشد

(بیدل دهلوی)877/3 :9287 ،
شاعران سبک هندی در اين مضمونسازی بهوسیلة بازی با كلمات گاه به يک مضمون
عالقة خاصی نشان میدادند و از يک تصوير يا موضوع بهنور مرتب جه

مضمونسازی

در شعرشان استفاده میكردند و به اين وسیله آن موضوع را به موتیف شخصیشان تبديل
میكردند؛ مانند «آينه» در اشعار بیدل يا «حباب» در اشعار صائب .كار شاپور نی از اين
لحا بسیار شبیه به كار شاعران سبک هندی اس  .او نی يک سوژه را بارها موضوع
مضمونپردازی خود قرار میدهد .خود او در اينباره میگويد« :مثالً به «رنگینكمان»
میپردازم و دربارهاش كاريکلماتورهای زيادی مینويس » (نالبیان و تسلی جهرمی:9219 ،
.)928
همونین شاعران سبک هندی كه در پی كشف مضمون بودند ،دنیای پیرامون خود را
متفاوتتر از سايرين میديدند و به روابط و مسائل اشیا و پديدهها بهگونهای متفاوت توجه
میكردند ،نظیر صائب در اين بی :
بخیة كفش اگر دنداننما شد عیب نیس

خنده میآرد همی بر هرزهگردیهای من
(لودی)49 :9244 ،

فراوانی آراية «تشخیص» كه از ويژگیهای شعر اين سبک اس

(شفیعی كدكنی،

 )73 :9217محصول همین نگاه متفاوت اس  .شاعر سبک هندی در پی خلک مضمون
جديد ،پديدهها را متفاوتتر از نگاه سايرين دارای رفتاری و اعمالی آگاهانه میبیند و
خصوصیاتی انسانی را از آنها انت اع میكند .نگاه شاپور به دنیا و پديدههای آن نی همین
اندازه متفاوت اس  .او در كاريکلماتورها نحوة نگاه ما را به دنیا عوض میكند و چی هايی
كه سايرين بر اثر عادت از ديدنشان عاج ند را نشان میدهد .شاپور از اشیاء و الفا نهاي
استفاده را میكند و آنها را در همة حاالت ممکن تصور میكند و به تصوير میكشد.
«پروي شاپور واقعی
دلیل اس

را يکجور ديگر میبیند .جوری كه ما نمیبینی و شايد به همین

كه دنیايش برای ما اينهمه عجیب و باورنکردنی اس » (نبوی.)328 :9248 ،
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بحث اصلی بینامتنی  ،حضور متنهای پنهان در يک متن اس  .در واقع اين امت اج
گفتمانها و افکهاس

كه يک متن جديد میآفريند؛ «بینامتنی

موجب پويايی و

چندمعنايی متن میشود .عناصری كه گرد ه آمدهاند ،به دلیل خاستگاههای گوناگون
خود در تعاملی كه با يکديگر برقرار میكنند ،موجب جنبش و معنايی و پويايی درونی متن
میگردند .كريستوا بیش از هر چی ی با بینامتنی
كند .از ديدگاه او بینامتی

میخواهد بر فرآيند پويايی متنها تأكید

توالی متنهاس » (نامورمطلک .)928 :9217 ،در مورد

كاريکلماتورهای شاپور نی میتوان موارد ذكرشده بهعنوان منشأ را متنهای پنهان آن
دانس  .حتی قصارگونههای غربی مدنظر را نی میتوان ج و اين متنهای پنهان بهشمار
آورد.
با اين توضیحات و با توجه به رويکرد بینامتنی ،نمیتوان كاريکلماتور را يکسره
محصول ترجمههای غربی و دارای اصالتی فرنگی دانس ؛ بلکه اين گونة نثر ادبی ،دارای
پیشینة نوالنی در ادبیات فارسی اس

كه در دورة معاصر در قالب كاريکلماتور بار ديگر

به جلوه درآمده اس  .بهبیانديگر ،كاريکلماتور را میتوان احیای يک سن

ديرينه دانس

با فرم و ساختاری نو و «بهروز» ،نظیر شعر منثور شاملو كه اگرچه محصول نوجويیهای
متأثر از ادب غرب در همان دوران بود ،امّا به تعبیر شفیعیكدكنی ،احیای مجدد يک سن
ديرينة نثرنويسی اس « .شعر منثور ،احیای يک قالب ه ار و دويس ساله اس
شاهکارهای حیرتآور امثال باي يد بسطامی در آن ثب

كه

شدهاس » (شفیعیكدكنی:9213 ،

.)141
در اين میان ،نثر نن آمی و موج عبید دارای جايگاه ويژهای اس
شباه

و در موارد متعدد

بسیاری با آنوه امروز به آن كاريکلماتور میگويند دارد .بهعبارتديگر ،نثر عبید

«متن پنهان» كاريکلماتورهای شاپور اس .
2ـ 3ـ عبید زاکانی و آثار منثور وی
نظامالدين عبید زاكانی يکی از نامداران ادب فارسی در قرن هشت اس  .جايگاه عبید
در قلمرو ادبیات فارسی جايگاهی بسیار واالس ؛ چراكه در تاريخ ادبیات ايران ،عبید
نخستین كسی اس

كه در حوزة نثر با شیوههايی ابتکاری رساالتی نگاشته كه در آنها به
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انتقاد از اوضاع اجتماعی پرداخته اس  .از آثار عبید آنوه در اين مقاله ،موردنظر ماس ،
نثر او و از آن میان ،آنوه در اين تحقیک به آنها پرداختهشده ،تألیفات زير اس :
ـ رسالة دلگشا :شامل حکاياتی كوتاه و نن آمی عبید اس

و به دو قسم

حکاي ها

و لطايف فارسی و عربی تقسی میشود .در اين اثر ،ما با لطايفی مواجه میشوي كه از فرط
كوتاهی و موج بودن محجوب آنها را كلمة قصار و امثال سائر نامیده اس ( .عبید
زاكانی)27 :9111 ،
ـ صد پند :اثری اس
صد پند نقیضهای اس

كه مؤلف آن را بر سیاق پندنامههای رايج به نثر درآورده اس .

بر پندنامههای موجود در عصر خود.

ـ رسالة تعريفات :به خانر داشتن ده فصل مج ا به «ده فصل» نی مشهور اس  .اين
رساله نی نقیضهای اس

بر واژهنامهها و فرهنگهايی هموون «حدود» ابنسینا و

«مصطلحات الصوفیه» كه در میان اهل عل شهرت داشتهاند .در اين رساله «او با تعريفهای
آكادمیک فرهنگها يا تعبیرات جامع و مانع منطقیان سروكاری ندارد ،بلکه تعريف آنها
را بهنوریكه آن واژهها در دل و ذهن خود او و مردمان آگاه عصر او معنی يافته و تجس
پذيرفتهاند بیان میكند و در اين راه نی از اف ار همیشگی خود نن و ريشخند و استه ای
تند سود میجويد» (حلبی.)12 :9244 ،
در اين آثار ،به جمالتی برمیخوري كه همان سبک و فرمی را دارند كه در
كاريکلماتورهای پروي شاپور میبینی  .ازآنجاكه پروي شاپور ،آثار عبید را مطالعه كرده و
حتی موش و گربة عبید را نی بهصورت كاريکاتور مصور و چاپ كرده بود 2میتوان ادعا
كرد كه شاپور در آفرينش كاريکلماتور از نثر عبید تأثیر پذيرفته باشد.
در ادامه ،برای نشان دادن می ان شباه

نثر عبید به كاريکلماتور ،نمونههايی از عبید

در اين سه اثر بهلحا وجود ويژگیهای اصلی كاريکلماتور بررسی میشود.
2ـ 7ـ نثر عبید و ویژگیهای کاریکلماتور در آن
از مجموع تعاريفی كه از كاريکلماتور كردهاند ،میتوان ويژگیهای اصلی اين گونه را
نن  ،تصويری بودن ،سادگی بیان ،ايجاز و چینش هنرمندانة واژگان يا بازی با كلمات
دانس  .مبنای ما در توصیف ويژگیهای كاريکلماتور و شواهد آن در اين مقاله
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و از او بهعنوان پدر

كاريکلماتور ياد میشود.
2ـ 7ـ 1ـ طنز

«نن ( )Satireواژهای عربی اس

به معنی تمسخر و استه اء و در اصطالح ادب ،به آن

دسته از آثار ادبی انالق میشود كه با دستماية آيرونی و تهک و نعنه به استه اء و نشان
دادن عیبها ،زشتیها و مفاسد فرد و جامعه میپردازد» (داد .)221 :9217،تقريباً در تمامی
تعاريفی كه از نن كردهاند ،عالوه بر مطايبهآمی بودن آن و وجود عنصر خنده ،جنبة
انتقادی و اصالحی آن ويژگی اصلی و الزمة نن دانسته شدهاس  .اشاره كردي كه
كاريکلماتور بهعنوان يکی از گونههای نن  ،پذيرفته شدهاس  .نن  ،زيرساخ

اصلی

كاريکلماتور اس  .در فرهنگ سخن در تعريف كاريکلماتور آمده« :كاريکلماتور
([ )karikala(e)matorبرساخته از كلمات و كاريکاتور] (اِ :).عبارات و جمالت كوتاه
كه در آنها واژهها بهصورت نن بهكار میروند» (انوری :9289 ،ذيل «كاريکلماتور»).
برای بیان می ان وابستگی كاريکلماتور به نن  ،بايد به اين نکته اشاره كرد كه نن میتواند
در اكثر قالبها و انواع ادبی اع از نظ يا نثر بهكار رود ،اما «شايد در بین اينهمه قالب و
نوع ادبی بهاستثنای لطیفه و پارودی ،كاريکلماتور تنها قالبی باشد كه اختصاصاً برای نن و
فکاهی بهكار گرفته شده باشد» (نالبیان و تسلی جهرمی .)29 :9219 ،اساساً كاريکلماتور
بدون ويژگی نن و مطايبهاش تبديل بهگونهای ديگر هموون :كلمة قصار ،جملة
حکم آمی  ،شعر كوتاه و  ...میشود .البته نن ی كه شاپور در كاريکلماتورهايش ارائه
میكند ،نن ی اس

متفاوت با نن رايج و نن ی پیشرو بود .برخی نن او را مدرن

نامیدهاند و عمران صالحی معتقد اس

كه مدرنیس در نرح و نن امروز ايران بسیار

مديون پروي شاپور اس ( .شاپور)361 :9287 ،
عنصر نن در آثار عبید بهگونهای اس

كه زمانی كه نظريهپردازان قصد داشتند

اصطالح نن به معنای امروزی آن ،بهعنوان برابرنهادی برای واژة  ،satireرا در جامعه
بهخصوص جامعة ادبی رواج دهند آثار عبید زاكانی را بهعنوان مصداق آن و برای رساندن
معنای موردنظرشان معرفی میكنند« .شروع رايج شدن لفظ نن به معنای امروزی ،مربوط
به دهة بیس

اس

كه بعضی از ب رگان ادب به خانر تفکیک و تمیی نن از هجويههای
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رايج در مطبوعات ،اصطالح نن را باب كردند .عباس اقبال آشتیانی ،در

مجلة ارمغان و دكتر پروي ناتلخانلری در مجلة سخن بهخصوص به مناسب

معرفی عبید

زاكانی لفظ را ك ك و بههمراه الفا كمکی ديگر برای رساندن معنی ـ مثل «نن و كنايه»
يا «نن و مطايبه» ـ برابر ساتیر غربی معمول كردند و بهمرور از نرف جامعه پذيرفته شد»
(پ شک اد.)21 :9289 ،
نن عبید نی در زمان خود نن ی پیشرو بود و اسلوب و قوالب عبید در اكثر آثارش
كامالً ابتکاری اس « .دو صف

بارز در آثار او ديده میشود :يکی ابتکار كه در رسالههای

منثور و منظومة موش و گربه آشکار اس

و ديگر كمال حسن ذوق در بیان خاصه به نثر»

(ناتلخانلری .)373 :9211 ،همین نن پیشرو اس

كه در قرن معاصر در قالب كاريکلماتور

تجديد حیات میيابد و خون تازهای در جس نن فارسی میشود.
قهرمان شیری در مقالة «رازهای نن آوری» انواع نن را به دو دستة« :نن های عبارتی»
و «نن های موقعیتی» تقسی میكند:
«نن های عبارتی ( ،)verbal ironyآن دسته از فکاهیاتند كه ريشة خندهانگی ی
آنها مبتنی بر صناعات ادبی و بازیهای زبانی اس » (.)371 :9244
«نن های موقعیتی ( )satire of circumstanceبرخالف نن عبارتی ،ارتباط
چندانی با لفظها و كلمهها ندارد .اساسش مبتنی بر تصويرها و تصورها و مفهومها اس »
(.)397 :9244
در يک تقسی بندی كاريکلماتورها به سه دستة .9 :زبانگرا  .3تصويرگرا  .2معناگرا/
محتواگرا تقسی

شدهاند( .نالبیان و تسلی جهرمی )331-331 :9219 ،با توجه به

ويژگیهايی كه اين تقسی بندی سهگانه را موجب شدهاس  ،میتوان آنها را بدينصورت
در تقسی بندی شیری از انواع نن جای داد :كاريکلماتورهای «زبانگرا» در زير نن های
عبارتی و كاريکلماتورهای «تصويرگرا» و «محتواگرا» زير نن های موقعیتی .برايناساس،
هر دو نوع كاريکلماتور را در آثار عبید میتوان مشاهده كرد:
عبارتی :الريش :دس آوي متفکران (عبید زاكانی.)227 :9111 ،
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بیفايده كه مردم را تشويش دهد (عبید زاكانی،

.)231 :9111
2ـ 7ـ 2ـ سادگی بیان

يکی از ويژگیهای كاريکلماتور ساده بودن نثر آن اس  .زبان شاپور در نوشتههايش ساده،
بیتکلف و عوامفه اس « .اصوالً شیوة نگارش كاريکلماتورها ،سادگیِ عمدی ساختمان
جملههاس

و سادگی واژهها» (نالبیان و تسلی جهرمی.)922 :9219 ،

سادهنويسی يکی از ويژگیهای اصلی نثر عبید اس  .پروي اتابکی در مورد وجود اين
ويژگی دركارهای عبید در مقدمة كلیات عبید نوشته اس « :شايد ب رگترين خصوصی
نظ و نثر عبید روش سادهنگاری و ن ديکی زبان نن او به فه عامة مردم باشد كه بعداً
سرمشک شاعران و نويسندگان نن پرداز لطیفهسرا چون ايرج میرزا ،سید اشرفالدين گیالنی
و شادروان دهخدا و افراشته و بسی ديگر از گويندگان و نويسندگان پس از عبید شدهاس
و او بهعنوان نخستین مبتکر اين شیوه در تاريخ ادب ايران ،بر تمامی آنان حک استادی و
سم

پیشکسوتی دارد» (عبید زاكانی.)84 :9283 ،
درواقع ،نن ازآنجايیكه گونه ای اجتماعی اس

بايد دارای زبانی ساده باشد تا بتواند

با تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار كند .بههمینخانر عبید كه بهحک به تمام ويژگیهايی كه
يک نن فاخر بايد داشته باشد تسلط داش  ،در دورانی كه برتری نثرها به فنی و مصنوع
بودن آنهاس

نثر خود را ساده مینگارد.

ـ كسری انوشیروان گف  :شراب صابون اندوه اس

(عبید زاكانی.)314 :9111 ،

ـ الدانشمند :آنکه عقل معاش ندارد( .عبید زاكانی.)392 :9111 ،
از عوامل ساده و صمیمی بودن زبان شاپور استفادة او از اصطالحات عامیانه اس .
«واژگان و اصطالحات فراوانی از زبان عامیانه در كاريکلماتورهای شاپور آمده
اس »(نالبیان و تسلی جهرمی.)996 :9219 ،
در مورد وجود اصطالحات عامیانه در نثر عبید ،شايد نتوان با انمینان كامل اظهارنظر
كرد؛ چراكه قاعدتاً برای انالع از اصطالحات و الفا رايج در میان عوام بايد در بین عوام
و مردم جامعه حضور داش  .حال آنکه فاصلهای شش قرنی میان ما و دوران زندگی عبید
وجود دارد .بااينحال بنا به گفتة دكتر يوسفی ،عبید نی از الفا و اصطالحات عامیانه در

77

شماره74

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

نثر خود استفاده كرده اس « .عالوه بر الفا ه لآمی ـ كه همه صورت ساده و عامیانه دارد
و نقل آنها دور از ادب اس
در انشای خود آورده اس

ـ وی بسیاری از لغات و تركیبات رايج در زبان عامة مردم را
 ...عبید توانسته اس

اينگونه كلمات عامیانه را با نهاي

استادی در كنار واژههای برگ يدة ادبی بهكار برد؛ يعنی ه از لفظ قل سود جسته و ه از
زبان عامه .اين خود هنری اس

كه از همهكس ساخته نیس » (يوسفی.)972 :9267،

2ـ 7ـ 3ـ تصویری بودن

ازجمله ويژگی هايی كه برای كاريکلماتور تعريف شده ،داشتن بعد تصويری اس  .يعنی
در كاريکلماتور سعی میشود كه وجوه گوناگون زبان را به وجه ديداری و تصويری
ن ديک كرد و زبان را كه مفهومی اس

ذهنی بهگونهای بهكار گرف

كه عینی

پیدا كند.

عمران صالحی كاريکلماتور را اينگونه تعريف میكند« :كاريکاتوری كه با كلمات بیان
میشود» (شاپور .)68 :9287 ،برايناساس ،اين امکان وجود دارد كه كاريکلماتورها را
بهصورت كاريکاتوری به تصوير درآورد .اين ويژگی را در كارهای عبید نی مشاهده
میكنی  .در اين كارها مفاهی بهگونهای بیان شده و زبان به نحوی بهكار گرفته شدهاس
كه مخانب پس از خواندن يا شنیدن جمله ،صورتی عینی از آن در ذهنش ايجاد میشود.
بهنورمثال با خواندن اين جمله:
قران النحسین :دو ريشدار كه همديگر را بوسه دهند( .عبید زاكانی.)238 :9111 ،
تصويری مضحک و خندهآور از وضعی

توصیفشده در ذهن ايجاد میشود .البته در

همة كاريکلماتورها اين ويژگی را نمیتوان ديد:
 -مرگ پايان سالمتی اس

(شاپور.)916 :9287 ،

فاصله بین دو باران را سکوت ناودان پر میكند (شاپور.)377 :9287 ،اين استثنا در كارهای عبید ه وجود دارد:
عشک كار بیکاران [اس ] (عبید زاكانی.)231 :9111 ،در كاريکلماتورهای تصويری ازآنجاكه نقطة ادبیّ

و نن كالم بر زبان و بازیهای

زبانی استوار نیس  ،كاريکلماتور در ترجمه آسیب چندانی نمیبیند و تمام ويژگی آن به
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زبان دوم منتقل میشود .نظیر كاريکلماتور زير كه ترجمة دكتر محجوب از يکی از لطايف
عربی عبید اس :
ـ وقتی انسان سق میخايد ،معده میگويد :كیس

كه در میزند و به درون نمیآيد

(عبید زاكانی.)311 :9111 ،
2ـ 7ـ 7ـ ایجاز

ايجاز را اينگونه تعريف كردهاند« :ايجاز در لغ

كوتاه كردن سخن اس

وجی يا موج به معنی سخن مختصر و كوتاه اس  ،اما در اصطالح آن اس

و كالم
كه الفا

كمتر از معانی و معانی بیشتر از الفا باشد» (همايی .)929 :9247 ،يکی از نظرياتی كه
امروزه بهعنوان عامل خندهسازی و نن آفرينی ،بیشتر پذيرفته شدهاس

«نظرية ناسازگاری»

( )Incongruity Theoriesاس  .بر اساس اين نظريه ،خنده به دلیل ناهماهنگی میان
دانستهها و توقعات ما از يکسو و اتفاقات رخداده در خندهگاه (:موقعی

خندهساز) از

ديگر سو بهوجود میآيد و درواقع نن از درک يا احساس يک تضاد يا عدم توازن و
تناسب سرچشمه میگیرد« .معنای اصلی ناسازگاری در تئوریهای مرسوم ناسازگاری اين
اس

كه پديده يا رخدادی كه ما فه میكنی يا به آن میانديشی  ،الگوی ذهنی معمول و

انتظارات نبیعی ما را بره میزند» (موريل .)76 :9213 ،قرار گرفتن در اين موقعی ،
موجب غافلگیری فرد میشود و اين غافلگیری به خنده میانجامد .خواجه نصیرالدين
نوسی نی غافلگیر شدن مخانب را دلیل لذت او از نن و مطايبه میداند« :و عل

انفعال

نفس از آنوه مغافضةً به او رسد بیشتر بود از آنوه كه بهتدريج رسد يا رسیدنش متوقع باشد
و به اين سبب بود كه مضاحک و نوادر ،اول بار كه استماع افتد لذيذتر باشد» (نوسی،
 .)617 :9214حال ،برايناساس هرچه امور يا عوامل ناسازگار در ساختاری فشردهتر
گنجانده شوند ،می ان غافلگیری و در نتیجه خنده اف ايش میيابد .به همین جه  ،ايجاز از
ويژگیهای اصلی نن اس

و نن پردازان همواره به اين ويژگی توجه داشتهاند .شاپور نی

با نظر به نمونههای نن درخشان پیشین ،نظیر آثار عبید ،اين ويژگی را در اين گونة
ابتکاریاش رعاي

میكند .اساساً ،شاپور انسانی موج انديش و در يک معنا گ يدهكار

بود .به همین خانر اس

كه عمران صالحی دربارة او مینويسد« :پروي شاپور برای رسیدن

به مقصد ،كوتاهترين راه را انتخاب میكند .در نوشتن ،كمترين كلمات و در كشیدن،

98

شماره74

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

كمترين خطها را بهكار میبرد» (شاپور .)911 :9287 ،شاپور هموون عبید ،رسماً شاعر
نبود ،امّا چون ذهنیتی شاعرانه و ديدی متفاوت داش  ،از دنیا و پديدههای آن مضامینی نو
شکار میكرد و بسان شاعران كالسیک ،بهويژه شاعران سبک هندی ،آن را در قالبی موج
میگنجاند.
اسلوب انشای عبید ،فصیح و روان و درعینحال محک و منسج اس  .يکی از علل
اصلی اين فصاح

و انسجام ،ايجاز در كار اوس  .اكثر جمالت و عبارات عبید ـ چنانکه

درخور ژانر نن و فکاهه اس

ـ در شیواترين شکل ايجاز بیان شدهاند .بهگونهای كه

هرگونه تصرّف در آنها مخلّ معنی و موجب انحراف از فصاح

میگردد .پروي اتابکی

در مورد ايجاز عبید مینويسد« :عبید ،گاه در ايجاز اعجاز میكند بهنوریكه در عبارات او
حتی يک كلمه زائد يا حشو نتوان ياف

ممتاز بیشتر در حکايات فارسی

و اين كیفی

رسالة دلگشای او به چش میخورد .عبید از اين هنر بهرهی كافی دارد كه حداكثر مفهوم و
معنی را در حداقل الفا چنان بگنجاند كه حکايتی كامل از يک سطر و احیاناً دو سطر
تجاوز نکند» (عبیدزاكانی.)14 :9283 ،
البته ايجاز در متون كالسیک نثر فارسی وجود دارد ،اما تفاوت ايجاز عبید با ايجاز
ساير سخنوران ادبیات فارسی نظیر سعدی در اين اس
ازايندس

كه ايجاز در آثار سعدی و كارهايی

از نوع حکم اند كه مبتنی بر پند و اندرز اس

و هدف خنداندن ندارند ،يعنی

نن ی در آنها ديده نمیشود:
 -نه هر كه در مجادله چس  ،در معامله درس

(سعدی.)944 :9219 ،

درحالیكه ايجاز عبید با نن همراه اس :
ـ المندفه دستار قاضی (عبید زاكانی.)231 :9111،
ـ الواعظ آنکه بگويد و نکند (عبید زاكانی.)234 :9111،
ـ الحرص القاضی ظرفی اس

كه به هیچچی پر نشود (عبید زاكانی.)234 :9111،

2ـ 7ـ 5ـ چینش هنرمندانة واژگان

گفتی كه يکی از تعاريفی كه از كاريکلماتور شده ،اين تعريف اس « :كاريکاتوری كه با
كلمات بیان میشود» (شاپور)68 :9287 ،؛ از اين تعريف میتوان به اهمی

جايگاه واژهها

در ساختار كاريکلماتور پی برد .پیشتر اشاره كردي كه واژهها مه ترين نقش را در ايجاد
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ادبیات دارند و آنوه موجب تفاوت ادبیات با زبان میشود نحوة برخورد با واژههاس .
نحوة متفاوت انتخاب واژهها و بهكارگیری خاصشان در كنار ه منجر به ايجاد فرآيند
برجستهسازی میگردد كه زبان را دارای نقش ادبی میكند« .ياكوبسن برای تشخیص
مشخصة الينفک و ذاتی ادب از شیوة كاربرد واژگان بر روی دو محور همنشینی و
جانشینی سود میجويد .به اعتقاد وی شیوة انتخاب يک واژه از میان واژههای ك وبیش
معادل يکديگر بر روی محور جانشینی و چگونگی همنشینی آنها بر روی محور همنشینی
میتواند جمالت يک زبان را از نقش ارتبانی به سم

نقش ادبی زبان سوق دهد»

(صفوی.)77 :9217 ،
در كاريکلماتور از واژهها و ظرفی های گوناگون آنها بسیار استفاده میشود و اين يکی
از ويژگیهای اصلی كاريکلماتور اس « .پروي شاپور با دق
بهكار میگیرد و با ظراف

در معانی كلمات آنها را

آنها را كنار ه میگذارد .او از معانی گوناگون يک كلمه

برای ساختن تصاوير چند معنی استفاده میكند  ...شايد اين مه ترين شیوة پروي شاپور
اس » (نبوی.)379 :9248 ،
از منظری ديگر نی میتوان به تعبیر «كاريکاتور كلمات» برای كاريکلماتور ـ جدای از
بعدی كه داشتن تصويری نن آلود از آن مطلوب اس
همانطوركه كاريکاتوريس

ـ نگاه كرد .بدينگونهكه

در يک كاريکاتور خطوط و رنگها را نوری بهكار میبرد

كه نقاط نن آمی و خندهآور در آن تصوير برجسته و نمايان میشود و يک تصوير كمیک
خلک میشود ،كاريکلماتورنويس نی واژهها را نوری بهكار میگیرد كه پتانسیل نن شان
نمايانده میشود و يک اثر مطايبهآمی يا نن پديد میآيد .بهعبارتديگر كاريکاتور،
كاربس

نن آمی تصاوير اس

و كاريکلماتور ،كاربس

نن آمی واژها.

عبید بهعنوان هنرمند عرصة كلمات (ادبیات) بهخوبی از قدرت واژهها و پتانسیل نهفته
در آنها آگاه اس

و بسیار خوب از اين قابلی

استفاده كرده اس .

ـ يقین دانی كه تا كار تو با ال باشد ،كار تو باال باشد و تا لفظ تو نع باشد دل تو بغ
باشد (عبید زاكانی.)376 :9111 ،
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ـ من كه دو جو به خود نمیده  ،دو دينار به نخود چون ده (عبید زاكانی:9111،
)392
دق

عبید در واژهها به حدّی اس

كه در حکايات نن زير ،اساس نن و مطايبه را بر

محور واژگان و حروف آنها قرار داده اس :
عمار .گف :

ـ عمار نامی در ق نان میخريد .نانبا از او پرسید كه نام نو چیس ؟ گف

از اين نام تو اگر «ع» دور كنی مار بماند و اگر «م» بیندازی عار شود و اگر «ر» بیندازی عما
شود و اگر «الف» بیندازی زش

مردكی باشی .برو ،من نان به تو نمیفروش (عبید

زاكانی.)388 -384 :9111،
ـ عمران نامی را در ق میزدند .يکی گف  :چون عمر نیس  ،چراش میزنید؟ گف :
عمر اس

و الف و نون عثمان بر او اف ودهاند (عبید زاكانی.)319 :9111،

اما از كاريکلماتورهايی او میتوان موارد زير را بهعنوانمثال آورد:
ـ العشک كار بیکاران (عبید زاكانی.)231 :9111،
ـ ريش دس آوي متفکران (عبید زاكانی.)227 :9111،
نمونههايی كه پیشتر از عبید آورده شد در ذيل تقسی بندیای آمد كه بیشتر جنبة
محتوايی داشتند؛ اما برای نشان دادن می ان شباه

جمالت عبید بهكاريکلماتور در فرم و

مضمون نی در ادامه نمونه كارهای عبید را در كنار نمونههايی از كاريکلماتورهای شاپور
كه دارای ساخ

بسیار مشابهی هستند میآوري .

شاپور :شب ،روز بدون خورشید( .شاپور)27 :9287 ،؛ بیضی ،دايرة مس

(شاپور:9287 ،

.)28
عبید :العشک ،كار بیکاران (عبید زاكانی)231 :9111 ،؛ المندفه ،دستار قاضی (عبید زاكانی،
.)231 :9111
شاپور :ماه عسل شمشیری اس

كه عشک را شقه میكند (شاپور.)28 :9287 ،

عبید :العربده نمازی [اس ] كه در مجلس مستان گذارند (عبید زاكانی.)238 :9111 ،
شاپور  :به دكتر معالج گفت سرم سنگین اس  .در جواب گف  .تقصیر خودت اس  ،چرا
آنقدر به جادهصافكن فکر میكنی (شاپور.)77 :9287 ،
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عبید :ق وينی تابستان از بغداد میآمد.گفتند .آنجا چه میكردی؟ گف  .عرق(عبید زاكانی،
.)279 :9111
شاپور :هر لقمهای كه قورت میده معدهام فرياد میزند .خوشآمدی(شاپور.)62 :9287 ،
عبید :وقتی انسان سق میجود معده گويد :كیس

كه در میزند و به درون نمیآيد (عبید

زاكانی.)311 :9111 ،
شاپور :اشخاصی كه خودشان را از باالی ساختمان بهنرف زمین پرتاب میكنند به اين
دلیل اس

كه حوصله ندارند از پلکان پايین بیايند (شاپور.)67 :9287 ،

عبید :خود را تا ضرورتی نباشد در چاه میندازيد تا سر و پای مجروح نشود (عبید زاكانی،
.)237 :9111
شاپور :شراب اسید جرمزدای غ های دل اس

(شاپور.)791 :9287 ،

عبید :كسری انوشیروان گف  :شراب صابون اندوه اس

(عبید زاكانی.)314 :9111 ،

شاپور :عدهای را در گورستان ديدم كه روی سنگقبری با قل و چکش كار میكردند.
پرسیدم شما چهكارهايد و اينجا چهكار میكنید و آنها جواب دادند كه مأموران
ثب احوال هستی  .اين مرحوم در زمان حیاتش تقاضای تغییر نام كرده بود ،حاال با تقاضای
او موافق

شدهاس

(شاپور.)347 :9287 ،
و

عبید :اعرابیای حج میگذارد پیش از ورود به مکه رف

و به پردههای كعبه درآويخ

گف  :خدايا پیش از آنکه مردم دررسند و تو را زحم

اف ايند مرا بیامرز (عبید زاكانی،

.)797 :9111
همانگونه كه مشاهده میكنید كه از لحا باف

كالم و نوع بیان نی شباه

كارهای عبید با كارهای شاپور بسیار زياد و ملموس اس  .اين شباه ها به حدّی اس

میان
كه

حتی میتوان اين ادعا را كرد كه شاپور ـ با توجه به سابقة آشنايیاش با آثار عبید كه پیشتر
اشاره شد ـ در آثارش بهوضوح از عبید تأثیر گرفته اس .
2ـ 5ـ وجوه تفاوت میان کاریکلماتورگونههای عبید با کاریکلماتورهای
شاپور
جلوههای شباه
معنای مطابق

میان نثر عبید و كاريکلماتورهای شاپور نمايانده شد؛ اما اينها به

تام و يکسرة آثار عبید با گونة كاريکلماتور نیس

و اساساً اين مقاله در پی
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تاريخ ادبیات فارسی بداند .ازاينرو بايد

كه كاريکلماتورگونههای عبید دارای تفاوتهايی با كاريکلماتورهای شاپور اس .

جدا از تفاوت زبان و شیوة نگارش ـ كه ناشی از شش قرن فاصلة زمانی و تطوری اس
زبان در نی اين قرون از سر گذرانده اس

كه

ـ بايد به موارد زير اشاره كرد:

2ـ 5ـ 1ـ حضور پررنگ طنز در آثار عبید

نن به آن معنای متداول كه «به استه اء و نشان دادن عیبها ،زشتیها و مفاسد فرد و
جامعه میپردازد» (داد :9217 ،ذيل «نن ») در كاريکلماتورهای شاپور كمرنگتر از
كارهای عبید اس  .در واقع میتوان گف  ،انالق كلمة نن به همة آثار شاپور به معنی بیان
غیرجدی بودن آنهاس ؛ چراكه امروزه واژة نن توسعاً دربارة همة مواردی كه غیرجدی
بهكار برده میشود و «اكثر مردم هر نوشته يا عمل خندهدار يا هر چی ی را كه در آن

اس

بهنوعی عنصر خنده و تمسخر وجود داشته باشد ،نن مینامند و آن را وسیلهای برای
لذتجويی و گذران وق
اس

و بعضاً سبکی میدانند .درحالیكه نن يکی از انواع شوخنبعی

و ويژگیهای خاص خود را دارد» (كردچگینی .)97 :9288 ،ازاينرو ،بااينکه همة

كاريکلماتورهای شاپور آثاری اس

غیرجدّی ،اما با وجود اين ،همگی نن به معنای دقیک

آن نیستند و بخشی از آنها را بايد فکاهه نامید« .در واقع كاريکلماتور شاپور بین دو
محدودة نن و فکاهی در حرك

مداوم اس  .در جايی كه هدف خنداندن اس

و آنجا كه خنده برای به استه اء گرفتن مشکالت اس
تسلی جهرمی .)21 :9219 ،اين در حالی اس
يکسره اجتماعی اس

به نن پهلو میزند» (نالبیان و

كه نن در آثار عبید عبید زاكانی نن ی

كه در پس صورت مطايبهآمی خود ،واقعیتی تلخ را موردانتقاد قرار

داده اس  .اين تفاوت را میتوان در همان نمونه نخس
شاپور:
شب ،روز بدون خورشید (شاپور.)27 :9287 ،ـ بیضی ،دايرة مس

به مطايبه

(شاپور.)28 :9287 ،

عبید:
ـ العشک ،كار بیکاران (عبید زاكانی.)231 :9111 ،
ـ المندفه ،دستار قاضی (عبید زاكانی.)231 :9111 ،

شبیه به ه مالحظه كرد:
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2ـ 5ـ 2ـ عینی بودن نثر عبید و ذهنی بودن آثار شاپور

گفتی كه نن در آثار عبید از نوع «نن اجتماعی» اس  .مسائل و موضوعات نن های
عبید ،امور پیرامونی او و مرتبط با جامعه و محیط بیرونی اس  .به همینجه  ،جمالت
كاريکلماتوریاش نی غالباً عینی هستند .امّا شاپور در كاريکلماتورهايش بااينکه از
عینی ها و اشیاء و پديدههای پیرامونش بهره میگیرد ،با اينحال آنها را در ذهنش
بهگونهای در قالب كاريکلماتورهايش میري د كه به خلک تصاويری انت اعی و خیالی منجر
میگردد .به همین جه

بخشی از كاريکلماتورهای شاپور جمالتی ذهنی هستند.

شاپور:
ـ مرگ در عمر گذشته و زندگی در عمر نگذشته سرمايهگذاری میكند (شاپور،
.)371 :9287
ـ سقوط پرواز دردناکترين سقوطهاس

(شاپور.)267 :9287 ،

عبید:
ـ المنکر و النکیر دو چاووش كه بر دو نرف در نشسته باشند و بر چماق تکیه كرده
(عبید زاكانی.)231 :9111 ،
ـ او را سپاس داريد كه فرشتگان را نجاس

مقرّر نفرمود ،ورنه بر ما میريستند و

جامههای ما را میآلودند (عبید زاكانی.)238 :9111 ،
2ـ 5ـ 3ـ نگاه فلسفی در کارهای شاپور و نگاه اجتماعی در آثار عبید

پروي شاپور گاهی در كاريکلماتورهايش دركی فیلسوفانه از مسائل هستی را در قالب بیانی
غیرجدی و نن آمی بیان میكند« .شاپور در اين موارد نه به انتقاد اجتماعی میپردازد و نه
از انسان حرف میزند .او دربارة هستی و زندگی حرف میزند و قضاوت میكند .نگاه او
در اين تصويرسازیها ،اگرچه در قلمرو ج ئی اشیاء با نتايجی عامگرا و فلسفی همراه
اس  ،حتی اگر دربارة مسائل ج ئی ه حرف ب ند باز در پس كلماتش تلقی فیلسوفانهای
از هستی را نهان كرده اس » (نالبیان و تسلی جهرمی .)337 :9219 ،اما در آثار عبید
هیچگاه اين نگاه كلی و فلسفی را نمیيابی  .او عالوه بر اينکه مواد و عناصرش را از محیط
بیرونی و جامعه میگیرد به دنبال آفرينش ژانری همهگیر و اجتماعی اس ؛ از اينرو
كاريکلماتورهايش حول امور مادی میگردد و دارای زبانی ساده اس .
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شاپور:
ـ زمان دس

تمام موجودات را میگیرد و بهسوی در خروجی زندگی میبرد (شاپور،

.)78 :9287
ـ اگر كوتهنظری را كنار بگذاري  ،عقربههای ساع

خیلی چی های ديگر را ه به ما

نشان میدهند (شاپور.)373 :9287 ،
عبید:
ـ خود را تا ضرورتی نباشد در چاه میندازيد تا سر و پای مجروح نشود (عبید زاكانی،
.)237 :9111
ـ چندانكه حیات باقی اس

از حساب میراثخواران خود را خوش داريد (عبید

زاكانی.)291 :9111 ،
2ـ 5ـ 7ـ وجود شاعرانگی در کارهای شاپور

تفاوت ديگر وجود وجوه شعري

در برخی از كاريکلماتورهای شاپور اس  .در آثار

شاپور به كاريکلماتورهايی برمیخوري كه به دلیل استفاده از صورخیال و هنرسازههای
زبانی حالتی شعرگونه دارند .همونین بايد گف

كه در ايندس

كاريکلماتورها غالباً جنبة

نن و فکاهة آن بسیار كمرنگ میشود و حتی از بین میرود .ظاهراً او خود نی به وجود
اين مسئله آگاه بود .در مصاحبهای كه در سال  9267انجام داده اس

میگويد« :شايد ه

سعی كردهام كه «شاعرانه»ها در نوشتههاي بیشتر باشند ،برای اينکه حس كردهام كه ه
گفتنشان براي آسانتر اس
دوس

و ه مردم بیشتر دوستشان دارند؛ اما خودم بیشتر آنهايی را

دارم كه جنبة نن شان قویتر اس »(شاپور .)921 :9287 ،اين دس

را نمیتوان شعر ،به معنای خاص و دقیک آن ،بهحساب آورد و بهتر آن اس
نوشتهها را «نرح»هايی دانس

كاريکلماتورها
كه اين قبیل

كه زمینة مناسب برای شعر شدن را دارند امّا در حد دريافتی

ذهنی باقی ماندهاند.
ـ آسمان درش ترين چشمان آبی را دارد (شاپور.)923 :9287 ،
ـ ستارگان جای پای ماه هستند (شاپور.)963 :9287 ،
جمالت عبید امّا ،با وجود برخورداری از ادبیّ  ،هیچگاه وارد حوزة شعر نمیشود.
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3ـ نتیجهگیری
كاريکلماتور از گونههای نثر و يکی از انواع نن اس

كه در چند دهة اخیر نرفداران

خاص خود را پیدا كرده اس  .اين گونه محصول دق

در ابعاد مختلف واژههاس .

كاريکلماتورنويس در مهندسی كلماتش ،واژهها را به نحوی بهكار میگیرد كه پتانسیل
نن شان نمايانده میشود .برخی پژوهشگران با توجه به دورة پديد آمدن اين گونة ادبی ،آن
را رهاورد ترجمة آثار غربی و دارای ريشهای فرنگی میدانند .بر پاية اصل اساسی
بینامتنی  ،هیچ متنی بدون پیشمتن نیس

و متنها همواره بر پاية متنهای گذشته بنا

میشوند .برايناساس ،با جستجو در گذشتة ادب فارسی ،برای اين گونة موج مضمونگرا
میتوان دو سرچشمة عمده ياف  .9 :جمالت قصار و امثال سائر .3 .ابیات موج و
مضمونگرای سبک هندی .در نثر كالسیک فارسی ،به نثری برمیخوري كه شباه
بسیاری به كاريکلماتورهای پروي شاپور دارد .نثر نن آمی عبید زاكانی در رسالة دلگشا،
صد پند و بخصوص در رسالة تعريفات در موارد متعدد به جمالتی انجامیده كه هموون
كاريکلماتور اس

و ويژگیهای اصلی آن گونه را داراس  .در آثار عبید ،ما با جمالتی

روبرو هستی كه جدای از بار نن آمی آن ،نويسنده با نثری ساده و موج  ،كلمات را
بهنرزی هنرمندانه كنار ه میگذارد كه در نهاي

تصويری خندهآور را به ذهن متبادر

میكند .با توجه به سابقة آشنايی شاپور با آثار عبید ،میتوان گف

وی در خلک اين گونة

ادبی از نثر عبید تأثیر پذيرفته باشد .با وجود اين ،كاريکلماتورگونههای عبید ،تفاوتهايی
نی با كاريکلماتورهای شاپور دارند؛ ازجمله :حضور پررنگ نن در آثار عبید ،عینی بودن
نثر عبید و ذهنی بودن آثار شاپور ،نگاه فلسفی در كارهای شاپور و نگاه اجتماعی در آثار
عبید ،وجود شاعرانگی در كارهای شاپور .در كل ،اين فرضیّه كه كاريکلماتور گونهای
اس

كه از توجه به ادبیات غرب در ادبیات فارسی شکل گرفته اس  ،نمیتواند فرضیة

درستی باشد و بهتر آن اس

كه اين گونه را احیای گونهای ديرينه در قالبی نو دانس .

یادداشتها
 .9در سال  9111توسط ژولیا كريستوا مبحثی تح

عنوان «بینامتنی » ( )Intertextualityبه

میدان پژوهشهای ادبی وارد شد .بینامتنی به معنی شکل يافتن متنی جديد بر اساس متون پیشین و
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از تعدادی از متون كه مرز بین آنها محو شده

و اين متون در ساختار متن جديد به شکلی تازه شوند كه از آنها چی ی ج مادة آن باقی نماند.
«كريستوا در «متن در بند» دغدغة ايجاد روالی را دارد كه يک متن ،از آن نريک بر پاية گفتمان
ازپیشموجود بنا میشود .مؤلفان متون خود را به ياری اذهان اصیل خويش نمیآفرينند ،بلکه اين
متون را با استفاده از متون از پیش موجود تدوين میكنند؛ همونان كه كريستوا مینويسد :يک
متن جايگش

متون و بینامتنی در فضای يک متن مفروض اس

برگرفته از ديگر متون ،با ه مصادف شده اس

كه در آن گفتههای متعدد،

و يکديگر را خنثی میكنند» (آلن)68 :9213 ،؛

بنابراين در هر متنی مجموعهای از متون ذوب و استحاله شدهاند كه میتوان از آنها به «متن پنهان»
تعبیر كرد.
 .3نک :موش و گربة عبید زاكانی با كاريکاتورهای پروي شاپور ،پروي شاپور ،تهران :كتاب
نمونه.9263 ،
فهرست منابع
منابع فارسی
 .9آلن ،گراهام .)9213( .بینامتنیت .ترجمة پیام ي دانجو .تهران :مرك .
 .3انوری ،حسن .)9289( .فرهنگ بزرگ سخن .جلد شش  .تهران :سخن.
 .2بیدل دهلوی ،عبدالقادر .)9287( .دیوان بیـدل دهلـوی .تصـحیح خلیـلاهلل خلیلـی .بـه
اهتمام مختار اسماعیلنژاد .تهران :سیمای دانش
 .7پ شک اد ايرج .)9289( .طنز فاخر سعدی .تهران :شهاب.

 .6حســـینپـــور ،علـــی« .)9286( .كاريکلماتورنويســـی» .فصـــلنامة رســـالة دانشـــگاه (مجلـ ـة
علمیـفرهنگی روابط عمومی دانشگاه كاشان) .سال هفت  .شمارة  .38صص 18ـ.979
 .1حسینی ،حسن .)9218( .بیدل ،سپهری و سبک هندی .چاپ دوم .تهران :سروش.

 .4حکشناس ،علیمحمد« .)9282( .سه چهـرة يـک هنـر :نظـ  ،نثـر و شـعر» .مجلـة مطالعـات و
تحقیقات ادبی .سال اول ،شمارة  9و  .3صص.11 -74
 .8حلبی ،علیاصغر .)9244( .عبید زاکانی .تهران :نرح نو.
 .1داد ،سیما .)9217( .فرهنگ اصطالحات ادبی .چاپ پنج  .تهران :مرواريد.
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 .97درويشعلیپورآستانه ،لیال و صفايی ،علی« .)9217( .تحلیل مقايسهای كاريکلماتورهای پروي
شاپور با تنی چند از كاريکلماتورنويسان» .زبان و ادب فارسی .پـايی و زمسـتان  .17شـمارة
 .323صص 11ـ.83
 .99رستگار فسايی ،منصور .)9287( .انواع نثر فارسی .تهران :سم .
 .93زاكانی ،نظامالدين عبیداهلل .)9283( .کلیات عبید زاکانی .تصحیح و تحقیک و شرح پروي
اتابکی .چاپ دوم .تهران :زوار.
 .92سادات اشکوری ،كاظ « .)9248( .تالشی برای راه يابی به دنیای نن  ،يادی از پروي شاپور».
نشرية آزما .شمارة  ،6آبان  .9248صص 66ـ.68
 .97سعدی ،مصلح بن عبداللّه .)9219( .گلستان سعدی .تصحیح و توضیح غالمحسین يوسفی.
چاپ ده  .تهران :خوارزمی.
 .96سلطانی ،پوری و فانی ،كامران .)9289( .سرعنوانهـای موضـوعی فارسـی (ويراسـ
سوم) .با همکاری مهناز رهبریاصل .تهران :كتابخانة ملی ايران.
 .91شاپور ،پروي  .)9287( .قلبم را با قلبت میزان میکنم .تهران :مرواريد.
 .94شفیعیكدكنی ،محمدرضـا .)9217( .از جامی تا روزگـار مـا .ترجمـه حجـ اهلل اصـیل.
تهران :نی.
 .98شفیعیكدكنی ،محمدرضا .)9219( .رستاخیز کلمات .تهران :سخن.
 .91شفیعیكدكنی ،محمدرضا .)9213( .با چراغ و آینه .چاپ چهارم .تهران :سخن.
 .37شمیسا ،سیروس .)9282( .انواع ادبی .چاپ ده از ويرايش سوم .تهران :فردوس.
 .39شیری ،قهرمان« .)9244( .رازهای نن آوری» .فصلنامة سنجش و پژوهش .شـمارة  92و ،97
سال چهارم .صص377ـ .391
 .33صفا ،ذبیحاهلل .)9217( .تاریخ ادبیات در ایران .جلد پنج (بخش اول) .چـاپ پـان ده .
تهران :فردوس.
 .32صفوی ،كورش .)9217( .از زبانشناسی به ادبیات .جلد اول (نظ ) .چاپ سـوم .تهـران:
سورة مهر.
 .37نالبیـان ،يحیــی و تســلی جهرم ـی ،فانمــه .)9219( .کاریکلمــاتور در گســترا ادبی ـات
فارسی .تهران :فصل پنج .

188

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

شماره74

 .36نالبیــان ،يحیــی و تســلی جهرمــی ،فانمــه« .)9281( .بررســی رابطــه امثــالوحکــ بــا
كاريکلماتورهــا» .پــژوهشهــای نقــد ادب ـی و ســبکشناسـی ،شــمارة  ،1پــايی  .9219صــص
334ـ367
 .31نوسی ،خواجه نصـیرالدين .)9214( .اسـا

االقتبـا

 .تصـحیح مـدرّس رضـوی .چـاپ

چهارم .تهران :دانشگاه تهران.
 .34عبید زاكانی ،نظامالدين .)9111( .کلیّات عبید زاکانی .به اهتمـام محمّـدجعفر محجـوب،
نیويورک.Bibliotheca Persica Press :
 .38كردچگینی ،فانمه« .)9288( .شکل دگر خنديدن» .كتاب نن  .6به اهتمـام سـید عبـدالجواد
موسوی .تهران :سورة مهر .صص 8ـ.79
 .31لودی ،شیرعلی خان .)9244( .تذکرا مرآاالخیال .به اهتمام حمید حسنی .تهران :روزنه.
 .27موريل ،جان .)9213( .فلسفة طنز .ترجمة محمود فرجامی دانیال جعفری .تهران :نی.
 .29ناتلخانلری ،پروي  .)9211( .مجموعه مقاالت (هفتاد سخن) .جلد سوم .تهران :توس.
 .23نامورمطلک ،بهمـن .)9217( .درآمدی بر بینامتنیت (نظریـههـا و کاربردهـا) .تهـران:
سخن.
 .22نبوی ،ابراهی  .)9248( .کاوشی در طنز ایران .جلد اول .تهران :جامعة ايرانیان.

 .27نظری ،نجمه« .)9281( .پايین آمدن درخ از گربه» .مجلـة مطالعـات علـوم بالغـی دانشـگاه
سمنان .بهار  .9281شمارة  .9صص 979ـ.917
 .26يوسفی ،غالمحسـین .)9267( .دیدار با اهـ قلـم .جلـد اول .مشـهد :انتشـارات دانشـگاه
فردوسی.

